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 ךילהת לוהינל םלש דמימ ,

 .אוציה

 לולכמל אלמ ןורתפ תקפסמ "דמימ" תכרעמ .
 :אוציה ךילהת לוהינב תורושקה תויוליעפה
 לחה ,אוציה ךילהתב תלפטמ תכרעמה
 תוריכמהו מ"ומה בלש ךרד ,תיזחתה בלשמ
 .הרקבהו הייבגה בלשב הלכו
 םע הקימעמ תורכה ךות החתופ תכרעמה
 תבלשמ איהו ןאוציה יכרצו אוציה יכילהת
 תוילוהינו תויקוויש תוילועפת תויצקנופ
 לעפתל ,להנל שמתשמל תורשפאמה
 .חולשמהו הריכמה ךילהת תא רקבלו
 יכילהת תא תלעיימו תרפשמ "דמימ" תכרעמ
 .ןוגריא לכ לש אוציה

 םיקסעל יחוויר דמימ

 לע האלמ הנומת תנתונ "דמימ" תכרעמ

 ךרואל ןוגריאל ותויחווירו אוציה ךילהת
 רשועהו ידוחייה תותיפה .ךילהתה לכ
 רשפאמ תכרעמה לש ילאנויצקנופה
 תלעימה חווט תכורא תיגטרטסא הייאר
 .רתוי יחוויר ותוא תכפוהו ךילהתה תא
 ,אוציה יבלש לכב תלפטמ דמימ תכרעמ

 בלשב הלכו הריכמה עוציב ,מ"ומה בלש ךרד
 ריחמ תועצה ,₪ז6586 ,תויזחת :הייבגה
 ,רוחמת ,תוריכמה ישנאל תוליעפ תרדגה
 .הרקבו הייבג בקעמ ,תולמע לוהינ
 לכ ךרואל תויחוויר תמר תקדוב תכרעמה
 םימרוגב תובשחתה ךות הקסיעה יבלש
 רתס יאנת ,עוניש תרוצ :ןוגכ םיפסונ
 ללכשל תרשפאמ וז הקידב .יארשא יאנתו

 רומשלו התריגסל דע הקסעה יאנת תא

 .ןוגריאל התויחוויר לע

 .שדח דמיממ תויחמומו ןויסנ

 רשפא יאש וניבה רבכ םיליבומ םינאוצי
 ,דבלב םייקלח תונורתפ לע ססבתהל
 .אוציה תויחווירב יולת ןוגריאה לכ רשאכ
 םש ,םישתכמב אוצמל ןתינ ,ךכל אמגוד
 הייאר ןוגריאל תרשפאמה תכרעמ ושפיח
 קר אל תלפטמה תיגטרטסאו תיקסיע
 םיטביהב םג אלא ,יטסיגולה טביהב
 התנב ךכ ךרוצל .םיילוהינהו םייקווישה
 םינאוציל תכרעמ ,"דמימ" תכרעמ תא זריל
 .הלבוה תדמעב םיניינועמה

 .רחא דמיממ השיפת

 תיקסיעה תוליעפה לכש ךכ היונב תכרעמה

 תוקלה ליפורפ .חוקלה ליפורפ ךותמ תרזגנ

 ,ותרדגה עגרמ .תחא םעפ תכרעמב רדגומ

 תרדס תא תיטמוטוא תכרעמה תעצבמ

 חתוקל לומ עצבתהל תורומאה תויוליעפה

 .הייבגה בלשל דעו ריחמה תעצהמ לחה ,הז

 לועפית תוליעי ,תוטשפ תרשפאמ וז השיפת

 .תולועפ לע תרתוימ הרזח תענומו

 היגולונכטו הלעפה תולק
 .תמדקתמ

 ,הלעפהל הטושפו החונ "דמימ" תכרעמ
 יבג לע תרש/תוקל תרוטקטיכראב היונבו
 .א1-ו שאזא הלעפהה תוכרעמ
 ססובמ 601 קשממ אוה שמתשמה קשממ
 .יעיבר רוד חותיפ תופשו ושזאפסוו5
 החתופ םתרזעבש םימדקתמה חותיפה ילכ
 םיחיטבמ (08401.8-ו שחו[ג66) תכרעמה
 .ןיטולחל החותפ הביבס
 םירשפאמה םינונגנמ םיבלושמ תכרעמב
 הרוצב תומייק תוכרעמל םיקשמימ תריצי
 ,תיביטקארטניא איה הדובעה .הליעיו החונ
 ינונגנמ תבלושמ תכרעמה .הליעיו הלק
 ילכ בוליש תרשפאמו ,801-ו תרושקת
 .ילוהינ עדימ תגצהו חותינל 5
 זרילו לטיגיד לש תידוחייה היגולונכטה
 קשממתהל "דמימ" תכרעמל תרשפאמ
 תוכרעמלו תומייק תוכרעמל תולקב
 .תופסונ תואצוה אלל ןוגריאב תוידיתע
 יקסע ןורתי חיטבמ תכרעמה הנבמ
 הרימש רשפאמ אוהש ךכב הישמתשמל
 .ןמז ךרואל העקשהה לע

 .להנמל רחא דמימ

 תקידבל תויצלומיס תללוכ "דמימ" תכרעמ
 לש בוליש תרשפאמ ןכו תויחווירו ריתמת
 םישימג תוחוד יללוחמ ,תואקסע
 יכמסמו תוחוד ןווגמ תקפה םירשפאמה
 םילכ .ילוהינ עדימתגצהל ₪15 ילכו אוצי
 ילוהינ ילכל תכרעמה תא םיכפוה הלא
 עדימה תחטבא ינונגנמ .הנושאר הגרדממ
 םיחיטבמ תכרעמה לש תואשרההו
 .דבלב ךיניעל ףשחי ילוהינה עדימהש

 .תוכרעמ זריל

 הנכות תורבח תצובק איה תוכרעמ זריל

 תוירחסמ עדימ תוכרעמ םוחתב הליבומה

 ןיטינומו םוצע ןויסנ הרבחל .תויתישעתו

 .ףקיה תובחר עדימ תוכרעמ תמקהב ןייוצמ

 זרילב םיקסעומה עוצקמה ישנא 0
 היתוחוקלל םיחיטבמ ןתיאה יסנניפה הבצמו
 .ןמז ךרואל הנימא הכימת
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 לטיגיד לש |08 תרש םע
 ןורתי ךלש ןוגריאה לבקי
 :דמימ ימושייב םג ידעלב
 לש טיב 64 תרוטקטיכרא
 תונימאהו המצועה לטיגיד
 ןויסנה םע דחי הלש
 ,םוחתב זריל לש תונעוצקמהו
 סחיב תונורתי ךל םיקינעמ
 .םידקת רסח עוציב/תולע
 לשו לטיגיד לש היגולונכטה
 בלתשהל תושפאמ זריל
 תוינגורטה תוביבסב תולקב
 תוביבסל םיאתהלו תומייק
 חיטבמש המ ,תוידיתע
 .ןמז ךרואל העקשהה תרימש

 לטיגיה לש וקזוג תרש
 קופווגו אזא הלעפה תכרעמ
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